OBVESTILA - VABILA

MOLITEV

Danes, na 1. adventno nedeljo bo pri
vseh mašah možen nakup adventnih
venčkov. Darovi za Karitas.

APOSTOLAT MOLITVE
DECEMBER

Današnja, prva adventna
nedelja je obenem tudi nedelja Karitas. Maše oblikujejo sodelavci Župnijske
karitas Polzela. Nabirka med mašo
bo namenjena Škofijski karitas Celje.
V četrtek po maši molitev za duhovne
poklice. Blagoslov z Najvetejšim.
V petek ob 16.30 izpostavitev Najsvetejšega, češčenje, spoved, blagoslov.
Prihodnjo nedeljo, 5. decembra ob
10.30 bo maša na Vimperku. Obhajali
bomo god sv. Miklavža. Lepo vabljeni!
V župnijski cerkvi ob tej uri sv. maše
ne bo. Prosim za razumevanje!
Prihodnjo nedeljo, 5. decembra ob
17. uri bo v naši župnijski cerkvi tradicionalno miklavževanje.
DOBRODELNI KONCERT

Učenci in kolektiv OŠ Polzela s podružnico Andraž in z vrtcem vabijo na
tradicionalni dobrodelni koncert z
naslovom »Odprta dlan«, ki bo v petek, 3. decembra 2010, ob 17. uri v
športni dvorani Osnovne šole Polzela.
Od 16. ure dalje bo ogled razstavljenih
in prodajnih otroških izdelkov v šoli
in pred njo. Darujte v šolski sklad!
Hvala animatorkam in
veroučencem za izdelavo
adventnih venčkov!

Splošni: Da bi nam osebna
izkušnja trpljenja pomagala
bolje razumeti stiske in bolečine, v
katerih živijo osamljeni, bolni in ostareli, in nas vse spodbudila, da bi
jim velikodušno pomagali.
Misijonski: Da bi vsa ljudstva sveta
odprla vrata Kristusu in njegovemu
evangeliju miru, bratstva in pravičnosti.
Slovenski: Molili bomo za utrditev
vere, da Jezus ni le sin Marije Device,
marveč je obenem Sin Boga Očeta in
naš Odrešenik.
ROMANJE
V soboto, 11 decembra organiziramo
potovanje v Bratislavo s Tadejem. Odhod avtobusa ob 6. uri izpred cerkve.
Cena je 30 €. Prijave z vplačilom v župnišču do zasedbe avtobusa.
CENIK

Koledar Družina - enolistni … 0,50 €
Marijanski koledar ……………. 2,00 €
Pratika 2011 …………………….. 4,90 €
Vsem, ki se zavedate, da
Miklavžu za obdarovanje
otrok ob prazniku zelo
prav pridejo tudi vaši
prispevki, naj velja
obvestilo: v zakristiji
ali v župnišču bomo sprejeli in zabeležili rezultate vaših dobrih sklepov.

